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ނޫސްބަޔާން
އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބީއެމްއެލްގެ ކުރިއަށްއޮތް ތިން އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖީ ހާމަކޮށްފި
-

ބޭންކުން އެންމެ އިސްކަން ދޭނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
ރަނގަޅުކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށްދޭ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް.

-

މި އަހަރު ނިމޭއިރު އިތުރު  05ރަށަކަށް އަދި  7502ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް
ފުޅާކުރެވޭނެ.

-

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ރަނގަޅުކުރުމަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް ދަނީ އެޅެމުން.

-

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރުންގެ ޚިދުމަތް.

-

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ 7502 ،ގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާމެދު ވިސްނުމަށް
މަގުފަހި ވެގެންދާނެ.

ރޭ ބޭއްވި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  13ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބީއެމްއެލްގެ ކުރިއަށްއޮތް ތިން އަހަރުގެ
ތަޞައްވަރާއި ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ ޙިއްޞާދާރުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.
މި ގޮތުން ކުރިއަށްއޮތް ތިން އަހަރު ބޭންކުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމާއި
ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ރަނގަޅުކުރުމާއި ވިޔަފާރިތަކަށްދޭ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.
ބޭންކުގެ މި މުހިއްމު ސްޓްރެޓެޖީގެ ތަފްޞީލު ދެއްވަމުން ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ7132 ،ގެ ނިޔަލަށް
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމުގައެވެ .މިގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ފައިސާ ނެގުމާއި ،ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ އިތުރުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް
ހިމެނެއެވެ .މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ،މިހާރު ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ  01ރަށަކަށް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތް
ތަޢާރަފް ކުރެވޭނެއެވެ.
"މިއީ ހަގީގަތުގައިވެސް މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުން .މި އުފާވެރި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ
ބަޔަކަށާއި މުޖުތަމަޢުތަކަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެ" ހީލީ ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހީލީ ވިދާޅުވިއެވެ " .އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިއްސާދާރުންނާއި
ކަސްޓަމަރުންވެސް އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް މައްސަލައަކީ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ނުދެވުން .މުސްތަޤުބަލުގައި
އެންމެ އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭނެ އެއްކަމަކީ މިކަން ބަދަލުކުރުން .މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ،ކައުންޓަރުގައި ޚިދުމަތްދޭ
ސްޓާފުންގެ އަދަދު ކުރީ އަހަރަށްވުރެ  71%އިތުރުވާނެ .އަދި ކޯލް ސެންޓަރަށް އިތުރު މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިދަނީ
ކުރަމުން".

ބޭންކުން

އެކުލަވާލާފައިވާ

ސްޓްރެޓެޖީގެ

ދަށުން

ބޭންކިންގ

ބިޒްނަސް

ޔުނިޓެއް

ގާއިމުކުރުމަށްވެސް

ވަނީ

ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ޔުނިޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ބިޒްނަސް ކަސްޓަމަރަކަށް ރިލޭޝަންޝިޕް މެނޭޖަރެއް ހަމަޖައްސައި ،ވިޔަފާރިތަކަށް
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބްރާންޗުތަކުގައި ވަކި ކައުންޓަރުތަކެއް ޚާއްސަކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި ބޭންކުގެ މައި އޮފީހުގައި ގަނޑުކޮށް ފައިސާ

ދޫކުރުމާއި ޖަމާކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދެވޭނެއެވެ.
"ބައެއް ފަރާތްކަށް ހީކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ބީއެމްއެލް އިން އެކަށީގެންވާ ސަމާލުކަމެއް
ނުދޭ .އެއީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ސްކީމްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އިތުރުން ،އަލަށްފަށާ ވިޔަފާރި ތަކާއި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ
ވިޔަފާރިތަކަށް އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން ނުދެވުން .އެކަން ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ".ހީލީ ވިދާޅުވިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ތަޢާރަފްކުރުމަކީވެސް ބޭންކުން އިސްކަންދޭ އެއްކަމެވެ .އަދި މިއަހަރު ނިމުމުގެ
ކުރިން މި ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރެވޭނެއެވެ.
ބޭންކުގެ އާ ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން  7132ގެ ނިޔަލަށް ނިންމަންހުރި މަސައްކަތްތައް ގިނަކަމާއެކު 7132 ،ގެ ފަހުން
ކުރާނެ ކަންކަމާމެދު ބޭންކުން ވިސްނަނީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކުގައެވެ .ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އިތުރު ފުރުސަތުތަކާމެދު ވިސްނުމުގެ މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް ބޭންކުގެ ބޯޑުން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް
ސީއީއޯ ވިދާޅުވިއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
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އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
އާމިނަތު ޔުސްރީން އަޙްމަދު
ޕީއާރް އެންޑް މީޑިއާ ކޯޑިނޭޓަރ
ފޯން3015316 :
އީ.މެއިލްyusreen1693@bml.com.mv :

